پرسشنامه جبهه گیری هنگام مشکالت با همسر
عبارات

ردیف
1

وقتي همسرم شكايت مي كند احساس مي كنم سرزنش هايش ناعادالنه است.

2

احساس مي كنم مرا درك نمي كند.

3

احساس مي كنم مرا براي كارهاي خوبم به اندازه كافي تحسين نمي كند.

4

من در اتفاقي كه افتاد تقصير زيادي نداشتم.

5

براي روبرو نشدن با سرزنش هاي همسرم مجبور بودم نحوه وقوع آن اتفاق و دليلش را توضيح دهم.

6

برخورد منفي همسرم با من ناعادالنه بود.

7

پس از شنيدن شكايت هاي همسرم ،احساس كردم من هم شكايت هايي دارم كه بايد بشنود.

8

برخورد منفي همسرم خيلي افراطي بود.

9

همسرم خيلي حساس و زود رنج است.

11

شكايت هاي همسرم تا حدي درست است.

11

وقتي از من شكايت مي كرد به خودم گفتم (من بي گناهم).

12

احساس كردم بايد در برابر حمالت او از خودم (دفاع كنم).

13

احساس كردم بايد شكايت هاي نادرست همسرم را رد كنم.

14

وقتي به شكايت هاي همسرم گوش مي دادم ،به ياد شكايت هاي خودم افتادم كه توجهي به آنها نمي كرد.

15

نظر همسرم در آن مورد خيلي خود خواهانه بود.

16

در آن زمان به خودم گفتم (هر چه به من بگويي به خودت بر مي گردد).

17

وقتي از من شكايت مي كرد دنبال راهي براي دفاع از خود مي گشتم.

18

وقتي همسرم شروع به شكايت كرد ،سعي كردم نظرم را مجدداً توضيح دهم.
وقتي همسرم شروع به شكايت كرد ،به خودم گفتم اگر صحبت هايم را فهميده بود ،اين چيزها را دوباره مطرح نمي كرد.

21

همسرم فقط مي خواهد از من ايراد بگيرد.

21

گاهي احساس مي كنم همسرم كفگير به دست دنبال من افتاده است.

22

من در جر و بحث هاي شديدم با همسرم دنبال تالفي كردن هستم.

19

بلی

خیر

روش نمره گذاری
پرسشنامه جبهه گيري هنگام مشكالت با همسر از  22گويه تشكيل شده است كه به منظور سنجش جبهه گيري هنگام مشكالت
با همسر بكار مي رود.
تفسیر
اگر تعداد (بله) هايتان هفت مورد يا بيشتر است ،احتماالً در بحث ها جبهه گيري مي كنيد .حتي در بهترين روابط هم گاهي زن و
شوهرها احساس مي كنند مورد حمله قرار گرفته اند .كساني كه از لحاظ جبهه گيري نمره بااليي دارند ،غالب ًا افكاري دارند كه
ناراحتي آنها را تداوم مي بخشد.
منبع
نامشخص

